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ESMAE 

ESCOLA 

SUPERIOR 

DE MÚSICA 

E ARTES 

DO ESPETÁCULO 

POLITÉCNICO 

DO PORTO 

 ATA Nº 2 

Segunda reunião do Júri para Procedimento Concursal de re-

crutamento de um técnico superior na área de comunicação pa-

ra ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

 

1  Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove,  reuniu na 

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, o júri designado pelo despacho 

do Senhor Presidente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo relativo 

ao procedimento concursal com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de traba-

lho, categoria e carreira de Técnico Superior (Unidade Orgânica - ESMAE), nos 

termos da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e atento o 

teor do Edital publicado na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta  

OE201911/0450, assim como na página institucional da ESMAE. 

2  O objetivo da reunião foi definir a calendarização do presente procedimento 

concursal: 

 

18/12/2019 Admissão / Exclusão dos candidatos 

20/12/2019 
Notificação dos candidatos excluídos no âmbito da audiência dos in-

teressados e notificação dos candidatos admitidos 

13/01/2020 
Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que 

mantiveram a exclusão 

14/01/2020 
Convocação para o método inicial de seleção dos candidatos admiti-

dos (Prova de Conhecimentos) / início da Avaliação Curricular 

22/01/2020 Realização da Prova de Conhecimentos 

29/01/2020 

Avaliação e publicação dos resultados. Notificação dos resultados da 

prova de conhecimentos/avaliação curricular aos candidatos  no 

âmbito da audiência dos interessados 
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12/02/2020 
Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que 

mantiveram a exclusão 

13/02/2020 

Notificação dos candidatos aprovados para o método de seleção se-

guinte (Avaliação Psicológica ou Entrevista de Avaliação de Compe-

tências) 

21/02/2020 
Realização da Avaliação Psicológica ou das Entrevistas de Avali-

ação de Competências 

28/02/2020 
Notificação dos resultados da avaliação psicológica e/ou entrevista, 

no âmbito da audiência dos interessados 

16/03/2020 
Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que 

mantiveram a exclusão 

06/03/2020 
Elaboração da lista unitária de ordenação final (provisória) e sua no-

tificação aos candidatos, para audiência dos interessados 

31/03/2020 Apreciação das questões suscitadas pelos candidatos 

31/03/2020 
Elaboração da lista unitária de ordenação final (definitiva) e respetiva 

submissão para homologação 

02/04/2020 

Notificação a todos os candidatos, incluindo os que tenham sido ex-

cluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato de 

homologação da lista de ordenação final 

 

Publicação na 2ª série do Diário da República, afixação em local visí-

vel e público nas instalações da ESMAE e disponibilização na página 

eletrónica da ESMAE, da lista unitária de ordenação final devidamen-

te homologada 
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E nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, lavrando a pre-

sente ata que vai ser assinada nos termos legais. 

 

 

 
O Júri 

 

Presidente 

 

 

 _________________________________________ 

Rui Pedro Mendes Damas Moreira 

 

1º Vogal  

 

 

 _____________________________________ 

Renata Cecília de Meira Lima  

 

2º Vogal  

 

 

_____________________________________ 

Marta Filipa Figueiredo Quinta 

 


